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1. (Uerj)  Em um experimento no qual se mediu a velocidade 
de condução do impulso nervoso, foram observados 
diferentes resultados para as fibras nervosas mielinizadas e 
para as não mielinizadas. 
Cite o tipo de fibra nervosa na qual a velocidade de 
condução do impulso é maior. Em seguida, identifique o 
fator que explica a diferença de transmissão do impulso 
nervoso nos dois tipos de fibras.  
   
2. (Unicamp)  Com a manchete "O Voo de Maurren", O 
Estado de São Paulo noticiou, no dia 23 de agosto de 2008, 
que a saltadora Maurren Maggi ganhou a segunda medalha 
de ouro para o Brasil nos últimos Jogos Olímpicos. No salto 
de 7,04 m de distância, Maurren utilizou a força originada da 
contração do tecido muscular estriado esquelético. Para que 
pudesse chegar a essa marca, foi preciso contração muscular 
e coordenação dos movimentos por meio de impulsos 
nervosos. 

 

a) Explique como o neurônio transmite o impulso nervoso ao 
músculo. 

b) Para saltar, é necessária a integração das estruturas 
ósseas (esqueleto) com os tendões e os músculos. 
Explique como ocorre a integração dessas três estruturas 
para propiciar à atleta a execução do salto.  

   
3. (Unifesp)  A tabela mostra os efeitos da ação de dois 
importantes componentes do sistema nervoso humano. 

 

a) A que correspondem X e Y? 

b) Em uma situação de emergência, como a fuga de um 
assalto, por exemplo, qual deles será ativado de maneira 
mais imediata? Forneça um outro exemplo, diferente dos da 
tabela, da ação desse componente do sistema nervoso.  

   
4. (Ufrrj)   

 

 

Para a propagação do impulso nervoso, é necessário um 
estímulo que gera uma resposta. O esquema acima 
representa um arco-reflexo, no qual o calor da chama de 
uma vela provoca a retração do braço e o afastamento da 
mão da fonte de calor. 

 

Responda: 

a) Qual a consequência da secção da raiz dorsal do nervo 
representada como corte A? 

b) Qual a consequência da secção da raiz ventral do nervo 
representada como corte B?  
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1 a) 1 e 3. 
b) 1 e 4. 
c) Glicose. Os monossacarídeos consumidos pelo atleta durante a 
corrida não são eliminados pela urina ou pelo suor. Esses açúcares 
são oxidados com a finalidade de fornecer energia ao corredor.    
 
2 O álcool ingerido pelo motorista pode chegar ao etilômetro através 
do ar expirado pelos pulmões. O álcool etílico afeta a transmissão 
dos impulsos nervosos pelos neurônios motores responsáveis pelos 
movimentos e pela fala daqueles que o ingerem.   
 
3 a)  

Substân
cia 

Concentração no 
sangue que chega ao 
néfron relativa à 
concentração na 
urina 

Concentração no sangue 
que chega ao néfron 
relativa à concentração no 
sangue que deixa o néfron 

Mai
or 

Me
nor 

Equivale
nte 

Mai
or 

Me
nor 

Equivalente 

Aminoác
idos 

x     x 

Glicose x     x 
Ureia  x   x  

 
b) A água filtrada na cápsula do néfron é reabsorvida passivamente 
por osmose ao longo dos túbulos renais.   
 
4 a) Curva dois porque quando ocorre uma desidratação há um 

aumento na liberação de ADH (ou vasopressina) que eleva a 
permeabilidade à água, tentando manter a osmolaridade 
plasmática, permitindo o aumento da osmolaridade tubular e a 
diminuição do fluxo tubular, produzindo antidiurese (pouca 
eliminação de urina) e urina hiperosmótica.  

b) Túbulo distal e túbulo (ou ducto) coletor.   

 


